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Artikel 2.26 wordt als volgt gewijzigd

Bestaande tekst
Artikel 2:26 Ordeverstoring
1. Het is verboden bij een evenement de orde te
verstoren.
2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar 
goederen te dragen, bij zich te hebben of te 
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een 
organisatie die bij rechterlijke uitspraak of 
bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is 
ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid 
in strijd met de openbare orde.
3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor 
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 
voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Nieuwe tekst
Artikel 2:26 Ordeverstoring
Het is verboden bij een evenement de orde te 
verstoren.

Na artikel 2:33 wordt een nieuw artikel ingevoegd 

Bestaande tekst
-

Nieuwe tekst
Artikel 2:34 Proeverijen in slijtlokaliteiten
1. Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in 
artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, 
eerste lid, van de Alcoholwet vervatte 
verbod, ten behoeve van het tegen betaling 
organiseren van een proeverij in hun 
slijtlokaliteit.
2. De vrijstelling geldt buiten de dagen en 
tijden dat de slijtlokaliteit bij of krachtens de 
Winkeltijdenwet regulier is opengesteld.]

Artikel 2.60 wordt als volgt gewijzigd

Bestaande tekst
Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke
of schadelijke dieren 
1. Het is verboden op door het college ter 
voorkoming of opheffing van overlast of schade 
aan de openbare gezondheid aangewezen 
plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de 

Nieuwe tekst
Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke
of schadelijke dieren 
1. Het is verboden op door het college ter 
voorkoming of beëindiging van overlast of 
schade aan de openbare gezondheid 
aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in 
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Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit 
aangeduide dieren: 
a. aanwezig te hebben; 
b. aanwezig te hebben anders dan met 
inachtneming van de door het college in het 
aanwijzingsbesluit gestelde regels; 
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan 
in het aanwijzingsbesluit is aangegeven of
d. te voeren]. 
2. Het college kan de rechthebbende op een 
onroerende zaak gelegen binnen een krachtens 
het eerste lid aangewezen plaats ontheffing 
verlenen van een of meer verboden als bedoeld 
in het eerste lid.

de zin van de Wet milieubeheer, bij dat 
aanwijzingsbesluit aangeduide dieren: 
a. aanwezig te hebben; 
b. aanwezig te hebben anders dan met 
inachtneming van de door het college in het 
aanwijzingsbesluit gestelde regels; 
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan 
in het aanwijzingsbesluit is aangegeven of
d. te voeren]. 
2. Het college kan de rechthebbende op een 
onroerende zaak gelegen binnen een krachtens 
het eerste lid aangewezen plaats ontheffing 
verlenen van een of meer verboden als bedoeld 
in het eerste lid.

Artikel 4:3 wordt als volgt gewijzigd

Bestaande tekst

- Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten 
1. Het is een inrichting toegestaan op 

maximaal 8 dagen of dagdelen per 
kalenderjaar incidentele festiviteiten te 
houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 
2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
en artikel 4:5, niet van toepassing zijn, mits 
de houder van de inrichting ten minste twee 
weken voor de aanvang van de festiviteit 
daarvan melding heeft gedaan aan het 
college. 

2. Het is een inrichting toegestaan maximaal 2 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 
houden op het terrein van de inrichting, 
buiten de gebouwen, onder de op het 
formulier vastgestelde voorwaarden, mits de
houder van de inrichting ten minste twee 
weken voor de aanvang van de festiviteit het
college daarvan melding heeft gedaan. 

3. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 2 dagen of dagdelen per 
kalenderjaar in verband met de viering van 
incidentele festiviteiten de verlichting langer 
aan te houden ten behoeve van 
sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste 
lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
niet van toepassing is, mits de houder van 
de inrichting ten minste tien werkdagen voor
de aanvang van de festiviteit daarvan 
melding heeft gedaan aan het college. 

4. Het college stelt een formulier vast voor het 
doen van de melding. 

5. De melding is gedaan wanneer het 
formulier, volledig en naar waarheid 
ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op 
dat formulier vermeld. 

6. De melding wordt geacht te zijn gedaan 

Nieuwe tekst

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten 
12. Het is een inrichting toegestaan op 

maximaal 8 dagen of dagdelen per 
kalenderjaar incidentele festiviteiten te 
houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 
2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
en artikel 4:5, niet van toepassing zijn, mits 
de houder van de inrichting ten minste twee 
weken voor de aanvang van de festiviteit 
daarvan melding heeft gedaan aan het 
college. 

13. Het is een inrichting toegestaan maximaal 2 
incidentele festiviteiten per kalenderjaar te 
houden op het terrein van de inrichting, 
buiten de gebouwen, onder de op het 
formulier vastgestelde voorwaarden, mits de
houder van de inrichting ten minste twee 
weken voor de aanvang van de festiviteit het
college daarvan melding heeft gedaan. 

14. Het is een inrichting toegestaan om tijdens 
maximaal 2 dagen of dagdelen per 
kalenderjaar in verband met de viering van 
incidentele festiviteiten de verlichting langer 
aan te houden ten behoeve van 
sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste 
lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
niet van toepassing is, mits de houder van 
de inrichting ten minste tien werkdagen voor
de aanvang van de festiviteit daarvan 
melding heeft gedaan aan het college. 

15. Het college stelt een formulier vast voor het 
doen van de melding. 

16. De melding is gedaan wanneer het 
formulier, volledig en naar waarheid 
ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op 
dat formulier vermeld. 

17. De melding wordt geacht te zijn gedaan 



wanneer het college op verzoek van de 
houder van een inrichting een incidentele 
festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien 
was, terstond toestaat. 

7. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, 
wordt het ten gehore brengen van extra 
muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 
2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
en artikel 4:5, uiterlijk om 03.00 uur 
beëindigd. 

8. Op de dagen, bedoeld in het lid 1a wordt het
ten gehore brengen van extra muziek hoger 
dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 
4:5, uiterlijk om 22.00 uur beëindigd.

9. Bij het ten gehore brengen van 
muziekgeluid blijven ramen en deuren 
gesloten, behoudens voor het onmiddellijk 
doorlaten van personen of goederen. 

10. Het is verboden om overmatige of onnodige 
hinder te veroorzaken tijdens de festiviteit.

11. Omwonenden dienen door de 
inrichtinghouder tijdig op de hoogte te 
worden gesteld van de festiviteit.

wanneer het college op verzoek van de 
houder van een inrichting een incidentele 
festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien 
was, terstond toestaat. 

18. Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, 
wordt het ten gehore brengen van extra 
muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 
2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
en artikel 4:5, uiterlijk om 03.00 uur 
beëindigd. 

19. Op de dagen, bedoeld in het tweede lid, 
wordt het ten gehore brengen van extra 
muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld 
in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 
2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
en artikel 4:5, uiterlijk om 22.00 uur 
beëindigd.

20. Bij het ten gehore brengen van 
muziekgeluid blijven ramen en deuren 
gesloten, behoudens voor het onmiddellijk 
doorlaten van personen of goederen. 

21. Het is verboden om overmatige of onnodige 
hinder te veroorzaken tijdens de festiviteit.

22. Omwonenden dienen door de 
inrichtinghouder tijdig op de hoogte te 
worden gesteld van de festiviteit.

Artikel 4:10 wordt als volgt gewijzigd
Bestaande tekst

Artikel 4:10 Begripsomschrijvingen 
1. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. achtererfgebied: erf achter de met het 
aangrenzend openbaar toegankelijk 
gebied evenwijdig gelegen lijn, die het 
hoofdgebouw raakt 
1. aan een niet naar openbaar 

toegankelijk gebied gekeerde 
zijgevel, op 1 m achter het snijpunt 
met de voorgevel, en, 

2. aan een naar openbaar toegankelijk
gebied gekeerde zijgevel, op het 
snijpunt met de achtergevel; 

b. bebouwde kom: de bebouwde kom van 
de gemeente, vastgesteld ingevolge 
artikel 1, vijfde lid, van de Boswet; 
binnen de grenzen die zijn vastgesteld 
op grond van artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1994

c. bomensingel: lijnvormige element als 
begrenzing langs wegen of 
cultuurgronden, rond erven en of 
gebouwen. Een bomensingel heeft geen
grondlichaam zoals een houtwal en kan 
variëren in breedte,

Nieuwe tekst

Artikel 4:10 Begripsomschrijvingen 
4. In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. achtererfgebied: erf achter de met het 
aangrenzend openbaar toegankelijk 
gebied evenwijdig gelegen lijn, die het 
hoofdgebouw raakt 
3. aan een niet naar openbaar 

toegankelijk gebied gekeerde 
zijgevel, op 1 m achter het snijpunt 
met de voorgevel, en, 

4. aan een naar openbaar toegankelijk
gebied gekeerde zijgevel, op het 
snijpunt met de achtergevel; 

b. bebouwde kom: de bebouwde kom van 
de gemeente, vastgesteld ingevolge 
artikel 4.1 Wet natuurbescherming  
binnen de grenzen die zijn vastgesteld 
op grond van artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1994

c. bomensingel: lijnvormige element als 
begrenzing langs wegen of 
cultuurgronden, rond erven en of 
gebouwen. Een bomensingel heeft geen
grondlichaam zoals een houtwal en kan 
variëren in breedte,



d. boom: een houtachtig, overblijvend 
gewas met een stamdoorsnede van de 
stam van minimaal 10 centimeter op 1,3
meter hoogte boven het maaiveld; 

e. boomwaarde: waarde van de boom 
vastgesteld volgens de methode Raad 
of het Rekenmodel boomwaarde; 

f. dunning: velling ter bevordering voor de 
duurzame instandhouding van de 
houtopstand. Wordt de kroonsluiting 
teruggebracht tot minder dan 60%, dan 
is er sprake van kap; 

g. hakhout: één of meer bomen of 
boomvormers, die na te zijn geveld 
opnieuw op de stronk uitlopen; 

h. houtopstand: één of meer bomen, 
hakhout een houtwal, een beplanting 
van bosplantsoen; 

i. houtwal: lijnvormige element als 
begrenzing langs wegen of tussen 
cultuurgronden, landbouwgronden, 
weilanden en percelen. Een houtwal 
bestaat uit een grondlichaam met al dan
of niet een greppel aan beide zeiden 
met daarop een struiklaag en eventueel 
een kruidenlaag en een bomenlaag; 

j. kandelaberen: het uitdunnen van de 
kroon van een boom, waarbij de 
resterende takken tot ongeveer de helft 
van hun lengte worden teruggesnoeid, 
met dien verstande dat het in stand 
houden van de door kandelaberen 
ontstane kroonvorm onder het begrip 
knotten valt; 

k. knotten: periodiek geheel of gedeeltelijk 
verwijderen van uitgelopen takhout tot 
op de oude snoeiplaats

l.  laanbeplanting: bomen die aan 
weerszijden van een weg of pad staan 
in een regelmatig ritme; 

m. kweekgoed: bomen in alle boomsoorten 
bestemd voor verkoop en geteeld op 
daarvoor bestemde terreinen; 

n. monumentale boom: een boom met een
leeftijd van minimaal 80 jaar. De boom 
is door zijn leeftijd en verschijning 
beeldbepalend, onvervangbaar voor het 
karakter van de omgeving en van 
landelijk belang. Een uitzondering op de
leeftijd van 80 jaar kan gemaakt worden 
voor een herdenkingsboom of een boom
met een grote dendrologische waarde. 
Verder mogen de bomen niet in een 
onherstelbare slechte conditie verkeren 
en volledig verval van de boom mag niet
binnen tien jaar te verwachten zijn. 

o.
toekomstig monumentale boom: Een 
solitaire boom of boomgroep van 
minimaal 50 jaar oud die de potentie 

d. boom: een houtachtig, overblijvend 
gewas met een stamdoorsnede van de 
stam van minimaal 10 centimeter op 1,3
meter hoogte boven het maaiveld; 

e. boomwaarde: waarde van de boom 
vastgesteld volgens de methode Raad 
of het Rekenmodel boomwaarde; 

f. dunning: velling ter bevordering voor de 
duurzame instandhouding van de 
houtopstand. Wordt de kroonsluiting 
teruggebracht tot minder dan 60%, dan 
is er sprake van kap; 

g. hakhout: één of meer bomen of 
boomvormers, die na te zijn geveld 
opnieuw op de stronk uitlopen; 

h. houtopstand: één of meer bomen, 
hakhout een houtwal, een beplanting 
van bosplantsoen; 

i. houtwal: lijnvormige element als 
begrenzing langs wegen of tussen 
cultuurgronden, landbouwgronden, 
weilanden en percelen. Een houtwal 
bestaat uit een grondlichaam met al dan
of niet een greppel aan beide zeiden 
met daarop een struiklaag en eventueel 
een kruidenlaag en een bomenlaag; 

j. kandelaberen: het uitdunnen van de 
kroon van een boom, waarbij de 
resterende takken tot ongeveer de helft 
van hun lengte worden teruggesnoeid, 
met dien verstande dat het in stand 
houden van de door kandelaberen 
ontstane kroonvorm onder het begrip 
knotten valt; 

k. knotten: periodiek geheel of gedeeltelijk 
verwijderen van uitgelopen takhout tot 
op de oude snoeiplaats bij de daarvoor 
geschikte bomen;

l. laanbeplanting: bomen die aan 
weerszijden van een weg of pad staan 
in een regelmatig ritme; 

m. kweekgoed: bomen in alle boomsoorten 
bestemd voor verkoop en geteeld op 
daarvoor bestemde terreinen; 

n. monumentale boom: een boom met een
leeftijd van minimaal 80 jaar. De boom 
is door zijn leeftijd en verschijning 
beeldbepalend, onvervangbaar voor het 
karakter van de omgeving en van 
landelijk belang. Een uitzondering op de
leeftijd van 80 jaar kan gemaakt worden 
voor een herdenkingsboom of een boom
met een grote dendrologische waarde. 
Verder mogen de bomen niet in een 
onherstelbare slechte conditie verkeren 
en volledig verval van de boom mag niet
binnen tien jaar te verwachten zijn. 

o. toekomstig monumentale boom: Een 
solitaire boom of boomgroep van 
minimaal 50 jaar oud die de potentie 



heeft om uit te groeien tot een 
monumentale boom. Daarnaast kan een
boom waardevol zijn als deze is geplant 
met de intentie een bijzonder element in
de openbare ruimte te gaan vormen op 
basis van locatie of omvang.

p. brink: een openbare dorpsruimte, 
centraal in het dorp of langs de rand, 
begroeid met gras en hoogopgaande 
(eiken)bomen.

2. In deze afdeling wordt onder kappen mede 
verstaan rooien, met inbegrip van 
verplanten, alsmede het verrichten van 
handelingen, zowel boven- als ondergronds,
die de dood of ernstige beschadiging of 
ontsiering van houtopstand ten gevolge 
kunnen hebben. 

3. Voor het bepalen van de stamdoorsnede 
van een boom gelden de volgende 
richtlijnen: 
a. de stamdoorsnede wordt gemeten op 

1,3 meter boven het maaiveld; 
b. bij meerstammige bomen geldt de 

doorsnede van de dikste stam. 

heeft om uit te groeien tot een 
monumentale boom. Daarnaast kan een
boom waardevol zijn als deze is geplant 
met de intentie een bijzonder element in
de openbare ruimte te gaan vormen op 
basis van locatie of omvang.

p. brink: een openbare dorpsruimte, 
centraal in het dorp of langs de rand, 
begroeid met gras en hoogopgaande 
(eiken)bomen.

5. In deze afdeling wordt onder kappen mede 
verstaan rooien, met inbegrip van 
verplanten, alsmede het verrichten van 
handelingen, zowel boven- als ondergronds,
die de dood of ernstige beschadiging of 
ontsiering van houtopstand ten gevolge 
kunnen hebben. 

6. Voor het bepalen van de stamdoorsnede 
van een boom gelden de volgende 
richtlijnen: 
a. de stamdoorsnede wordt gemeten op 

1,3 meter boven het maaiveld; 
b. bij meerstammige bomen geldt de 

doorsnede van de dikste stam. 

Bestaande tekst

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het 
kappen van houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het 

college de volgende werkzaamheden uit te 
voeren: 
a. Kappen van een boom met een 

stamdoorsnede van 40 cm of meer 
wanneer deze niet in het 
achtererfgebied staat.

b. Kappen van een boom met een 
stamdoorsnede van 40 cm of meer in 
het achtererfgebied indien het totale 
perceel groter is dan 2000 m2.

c. Kappen van een monumentale boom of 
herdenkingsboom. 

d. Knotten, kandelaberen of afzetten van 
hakhout wanneer de boom 
vergunningplichtig is zoals bedoeld in lid
1 onder a, b en c van dit artikel en deze 
maatregel voor de eerste maal wordt 
toegepast.

2. In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 
van dit artikel is voor het kappen van 200 m²
of meer aaneengesloten bosplantsoen, bos 
of bomensingel (ongeacht de diameters van 
de bomen) altijd een vergunning nodig. 

3. In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 
van dit artikel is voor het kappen van 50 m² 

Nieuwe tekst

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het 
kappen van houtopstanden
1. Het is verboden zonder vergunning van het 
college de volgende werkzaamheden uit te 
voeren: 

a. Kappen van een boom met een 
stamdoorsnede van 40 cm of meer 
wanneer deze niet in het 
achtererfgebied staat.

b. Kappen van een boom met een 
stamdoorsnede van 40 cm of meer in 
het achtererfgebied indien het totale 
perceel groter is dan 2000 m2.

c. Kappen van een monumentale boom 
zoals bedoeld in artikel 4.10n of 
herdenkingsboom. 

d. Knotten, kandelaberen of afzetten van 
hakhout wanneer de boom 
vergunningplichtig is zoals bedoeld in lid
1 onder a, b en c van dit artikel en deze 
maatregel voor de eerste maal wordt 
toegepast.

2. In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 
van dit artikel is voor het kappen van 200 m² 
of meer aaneengesloten bosplantsoen, bos 
of bomensingel (ongeacht de diameters van 
de bomen) altijd een vergunning nodig. 

3   In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 



of meer aaneengesloten houtwal of 
brinkbeplanting altijd een vergunning 
nodig. 

4. Er is geen vergunning nodig voor: 
a. Kappen van een boom tot een 

stamdoorsnede van 40 cm wanneer de 
boom niet  monumentaal is ; 

b. Kappen van een boom met een 
stamdoorsnede van 40 cm of meer in 
het achtererfgebied indien het totale 
perceel niet groter is dan 2000 m² en de
boom niet monumentaal is  ; 

c. Bomen die bij wijze van dunning worden
geveld en deze niet monumentaal zijn; 

d. Herhalen van eerder uitgevoerd 
onderhoud aan bomen of 
houtopstanden als het gaat om knotten, 
of periodiek afzetten van hakhout 

e. Houtopstand die moet worden geveld 
krachtens de Plantenziektenwet of 
krachtens een aanschrijving op last van 
het college (artikel 4:12g), zulks 
onverminderd het bepaalde in de artikel 
4:12d van deze verordening; 

f. Kweekgoed; bomen die worden 
gekweekt met het oogmerk deze te 
verhandelen waartoe regelmatig 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
bomen en het terrein plaatsvinden.

g. Kapwerkzaamheden in het 
buitengebied,die onder de Boswet 
vallen en waarvoor een kapmelding 
gedaan is. 

van dit artikel is voor het kappen van 50 m² 
of meer aaneengesloten houtwal altijd een 
vergunning nodig. 

4,  Er is geen vergunning nodig voor: 
h. Kappen van een boom tot een 

stamdoorsnede van 40 cm wanneer de 
boom niet        monumentaal is zoals 
bedoeld in artikel 4.10n  ; 

i. Kappen van een boom met een 
stamdoorsnede van 40 cm of meer in 
het achtererfgebied indien het totale 
perceel niet groter is dan 2000 m² en de
boom niet monumentaal is zoals 
bedoeld in artikel 4.10n  ; 

j. Bomen die bij wijze van dunning worden
geveld en deze niet monumentaal zijn 
zoals bedoeld in artikel 4.10n; 

k. Herhalen van eerder uitgevoerd 
onderhoud aan bomen of 
houtopstanden als het gaat om knotten, 
kandelaberen of periodiek afzetten van 
hakhout 

l. Houtopstand die moet worden geveld 
krachtens de Plantenziektenwet of 
krachtens een aanschrijving op last van 
het college (artikel 4:12g), zulks 
onverminderd het bepaalde in de artikel 
4:12d van deze verordening; 

m. Kweekgoed; bomen die worden 
gekweekt met het oogmerk deze te 
verhandelen waartoe regelmatig 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
bomen en het terrein plaatsvinden.

n. Kapwerkzaamheden in het 
buitengebied,die onder de Wet 
natuurbescherming vallen en waarvoor 
een kapmelding gedaan is. 

Artikel 4:12 e vervalt

Bestaande tekst

Artikel 4:12e Schadevergoeding 
Het college beslist op een verzoek om 
schadevergoeding op grond van artikel 17 
juncto artikel 13, vierde lid, van de Boswet. 

Nieuwe tekst
Artikel 4:12e  vervallen 

Artikel 4:12h wordt als volgt gewijzigd



Bestaande tekst
Artikel 4:12h Monumentale bomen 
1. Het college heeft een lijst met 

monumentale bomen en houtopstanden. 
Deze lijst bevat drie categorieën van 
monumentale bomen en houtopstanden, 
namelijk: 
- nationale geregistreerde bomen; 
- provinciaal geregistreerde bomen; 
- gemeentelijk geregistreerde bomen. 

2. Voor iedere boom of houtopstand op de 
lijst wordt een voor ieder goed herkenbare 
omschrijving aangegeven met daarin het 
kadastrale perceelnummer en een 
aanduiding op de kaart, de eigenaar of de 
zakelijk gerechtigde, een foto en de reden 
van registratie.

3. Het college draagt er zorg voor dat de lijst 
geactualiseerd wordt. 

Nieuwe tekst
Artikel 4:12h Monumentale bomen 
4. Het college heeft een lijst met 

monumentale bomen en houtopstanden. 
Deze lijst bevat drie categorieën van 
monumentale bomen en houtopstanden, 
namelijk: 
- nationale geregistreerde bomen; 
- provinciaal geregistreerde bomen; 
- gemeentelijk geregistreerde bomen. 

5. Voor iedere boom of houtopstand op de 
lijst wordt een voor ieder goed herkenbare 
omschrijving aangegeven met daarin het 
kadastrale perceelnummer en een 
aanduiding op de kaart, de eigenaar of de 
zakelijk gerechtigde, een foto en de reden 
van registratie.

6. Het college draagt er zorg voor dat de lijst 
indien nodig geactualiseerd wordt. 

Artikel 4.13  wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst
Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, 
mest, afvalstoffen en dergelijke 
1. Het is verboden op door het college in het 
belang van het uiterlijk aanzien van de 
gemeente, ter voorkoming of opheffing van 
overlast dan wel voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid aangewezen plaatsen, 
buiten een inrichting in de zin van de Wet 
milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg 
de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, 
te plaatsen of aanwezig te hebben: 
a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke 
bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of 
onderdelen daarvan; 
b. bromfietsen en motorvoertuigen of 
onderdelen daarvan; 
c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 
of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen 
of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor 
verkoop of verhuur of anderszins voor een 
commercieel doel; of 
d. mestopslag, gierkelders of andere 
verzamelplaatsen van vuil, een verzameling 
ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde 
landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude 
metalen. 
2. Het college kan bij de aanwijzing nadere 
regels stellen. 
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien bij of krachtens de 

Nieuwe tekst
Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, 
mest, afvalstoffen en dergelijke 
1. Het is verboden op door het college in het 
belang van het uiterlijk aanzien van de 
gemeente, ter voorkoming of beëindiging van 
overlast dan wel voorkoming van schade aan de
openbare gezondheid aangewezen plaatsen, 
buiten een inrichting in de zin van de Wet 
milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg 
de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, 
te plaatsen of aanwezig te hebben: 
a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke 
bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of 
onderdelen daarvan; 
b. bromfietsen en motorvoertuigen of 
onderdelen daarvan; 
c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 
of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen 
of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor 
verkoop of verhuur of anderszins voor een 
commercieel doel; of 
d. mestopslag, gierkelders of andere 
verzamelplaatsen van vuil, een verzameling 
ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde 
landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude 
metalen. 
2. Het college kan bij de aanwijzing nadere 
regels stellen. 
3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien bij of krachtens de 



Omgevingswet of de provinciale 
omgevingsverordening. 

Omgevingswet of de provinciale 
omgevingsverordening. 

Bestaande tekst

Artikel 5:8 Grote voertuigen 
1. Het is verboden een voertuig dat, met 

inbegrip van de lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter of een hoogte van 
meer dan 2,4 meter te parkeren op een 
door het college aangewezen plaats, waar 
dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente. 

2. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van de lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter te parkeren op een 
door het college aangewezen weg, waar dit
naar zijn oordeel buitensporig is met het 
oog op de verdeling van beschikbare 
parkeerruimte. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van 
toepassing op campers, kampeerauto’s, 
caravans en kampeerwagens, voor zover 
deze voertuigen niet langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg 
worden geplaatst of gehouden. 

4. Het tweede lid is voorts niet van toepassing
op werkdagen van maandag tot en met 
vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 

5. Het college kan ontheffing verlenen van de 
verboden. 

6. Op de aanvraag om een ontheffing is 
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 

Nieuwe tekst

Artikel 5:8 Grote voertuigen 
7. Het is verboden een voertuig dat, met 

inbegrip van de lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter of een hoogte van 
meer dan 2,4 meter te parkeren op een 
door het college aangewezen plaats, waar 
dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente. 

8. Het is verboden een voertuig dat, met 
inbegrip van de lading, een lengte heeft 
van meer dan 6 meter te parkeren op een 
door het college aangewezen weg, waar 
dit naar zijn oordeel buitensporig is met het
oog op de verdeling van beschikbare 
parkeerruimte. 

9. Het eerste en tweede lid zijn niet van 
toepassing op campers, kampeerauto’s, 
caravans en kampeerwagens, voor zover 
deze voertuigen niet langer dan drie 
achtereenvolgende dagen op de weg 
worden geplaatst of gehouden. 

10. Het eerste en tweede lid zijn voorts niet 
van toepassing op werkdagen van 
maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 
08.00 tot 18.00 uur. 

11. Het college kan ontheffing verlenen van de
verboden. 

12. Op de aanvraag om een ontheffing is 
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) van 
toepassing. 

Artikel 5:10 vervalt:

Bestaande tekst
Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van 
voertuigen anders dan op de rijbaan 
1. Het is verboden een voertuig te parkeren of 
te laten stilstaan op een door het college 
aangewezen, niet tot de rijbaan behorend 
weggedeelte.
2. Het verbod is niet van toepassing op 
voertuigen die worden gebruikt voor 
werkzaamheden in opdracht van een 
bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Nieuwe tekst
Artikel 5:10 (Vervallen)

Artikel 5:12 wordt als volgt gewijzigd:



Bestaande tekst
Artikel 5:12 Overlast van fietsen of 
bromfietsen 
1. Het is verboden op door het college in het 
belang van het uiterlijk aanzien van de 
gemeente, ter voorkoming of opheffing van 
overlast of ter voorkoming van schade aan de 
openbare gezondheid aangewezen plaatsen 
fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de 
daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten 
staan.
2.. Het is verboden op door het college 
aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen 
langer dan een door het college vastgestelde 
periode onafgebroken te laten staan.]

Nieuwe tekst
Artikel 5:12 Overlast van fietsen of 
bromfietsen 
1. Het is verboden op door het college in het 
belang van het uiterlijk aanzien van de 
gemeente, ter voorkoming of beëindiging van 
overlast of ter voorkoming van schade aan de 
openbare gezondheid aangewezen plaatsen 
fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de 
daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten 
staan.
2. Het is verboden op door het college 
aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen 
langer dan een door het college vastgestelde 
periode onafgebroken te laten staan.]

Toelichting op de wijzigingen

Artikelsgewijs

Artikel 2.26 Ordeverstoring
Bij arrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad het in de APV opgenomen ‘colorverbod’ 
onverbindend verklaard, omdat dit in strijd is met het in artikel 7, derde lid, van de Grondwet 
neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting (ECLI:NL:HR:2021:1946). 

Artikel 2.34 Proeverijen in slijtlokaliteiten
Het is voor slijters verboden in hun slijterij een proeverij te organiseren. Het is alleen toegestaan de 
klant te laten proeven indien hij daarom verzoekt en dat proeven moet bovendien gratis zijn (artikel 13,
tweede lid, van de Alcoholwet).
Artikel 25e van de Alcoholwet maakt het mogelijk om bij verordening vrijstelling te verlenen van dit 
verbod, zodat betaalde proeverijen in slijtlokaliteiten zijn toegestaan. Deze vrijstelling geldt voor alle 
slijters in de gemeente. Het nieuwe artikel 2:34 voorziet in die vrijstelling. De voorwaarden waaraan 
een proeverij moet voldoen staan in artikel 6.1 van het Alcoholbesluit. Zo mogen maximaal één 
proeverij per dag en maximaal drie proeverijen per week worden gegeven.

Artikel 2.60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren
In de artikelen 2:60, eerste lid, 4:13, eerste lid, en 5:12,  eerste lid  vervangen we ‘opheffing van 
overlast’ door ‘beëindiging van overlast’.

Artikel 4:3 
De verwijzing in lid 8 naar het lid 1a wordt gewijzigd in tweede lid. Bij een eerdere vernummering is 
deze wijziging niet meegenomen. 

Artikel 4.10 lid 1 b
Ingevolge het overgangsrecht van de Wet natuurbescherming (artikel 9.9, eerste lid) geldt de
vaststelling van de bebouwde kom op grond van de Boswet als de vaststelling van de bebouwde kom
op grond van de Wet natuurbescherming. Daarom wordt in de omschrijving van het begrip ‘bebouwde
kom’ verwezen naar de Wet natuurbescherming als grondslag.

Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstanden



In het vierde lid onder a is het begrip monumentaal aangevuld met de verwijzing naar de definitie in 
artikel 4.10 eerste lid sub n. Hieronder vallen ook monumentale bomen die (nog) niet opgenomen zijn 
in de lijst met monumentale bomen en houtopstanden.

Artikel 4.12 e Schadevergoeding 
Dit artikel was gebaseerd op de Boswet. De Boswet is inmiddels vervallen.  

Artikel 4:12h Monumentale bomen
De monumentale bomenlijst moest op grond van dit artikel iedere vijf jaar geactualiseerd worden.  In 
de praktijk is gebleken dat dit niet iedere vijf jaar noodzakelijk is.  In het derde lid is daarom nu 
opgenomen dat de lijst indien nodig geactualiseerd wordt. 

Artikel 4.13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke 
Redactionele wijziging zie toelichting artikel 2.60 

Artikel 5.8 Grote voertuigen
De uitzondering van het vierde lid geldt nu ook voor het eerste lid. Door deze aanpassing mogen grote
voertuigen, vaak bedrijfsbusjes, op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur wel geparkeerd staan op 
de door het college aangewezen plaatsen. In de praktijk worden bedrijfsbusjes dan vaak geparkeerd 
bij de locatie waar gewerkt wordt. 

Artikel 5.10 (vervallen) 
Artikel 5:10 van de APV over het verbod om te parkeren anders dan op de rijbaan (‘bermparkeren’) 
vervalt. Zowel het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) als het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat vinden dat de bepaling in strijd is met hogere regelgeving, namelijk artikel 10 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). In verband hiermee is 
feitelijke handhaving/strafbaarstelling onmogelijk en is de bepaling een dode letter en kan deze dus 
vervallen.

Artikel 5:12 Overlast van fietsen of bromfietsen 
Redactionele wijziging. Zie toelichting artikel 2.60 


